
وط واألحكام ي المتاجر) الشر
 
 (ف

ت اإلمارات العربية المتحدة، وعمان ، قطر، بحرين والكوي  

  (العمالء"، "العميلللعمالء )""( العرضعرض االستبدال )" يتوفر"   
 
  اإلمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ف

 . وعمان وقطر
 

  األجهزة "/ الجهاز القديم)" أو أجهزتهم اللوحية أوأجهزة قابلة لإلرتداء "( هواتفهم الذكيةاإلستبدال)"ستبدال العمالء فرصة إل يشمل هذا العرض منح
 "( مقابل قيمة معينة تدفع من قبل العميل. األجهزة الجديدة"/"الجهاز الجديد)"   ZFlip 3و  ZFold 3  "( معالقديمة

. تنحرص األجهزة الجديدة عىل ما   يىل 
 هواتف سامسونج الذكية، أو .1
 أجهزة سامسونج اللوحية، أو .2
 أجهزة سامسونج القبلة لإلرتداء .3

 

 ة الممتدة  يرسي هذا العرض ة ال)" 2021 ديسمت   31وحتر  2021سبتمت   10من يوم ابتداءا خالل  الفتر  ."(عرضفتر
 

 

وط التالية لإلستبدال  : تطبق الشر

  متاجر سامسونج يتوفر العرض  
 
   باإلضافة إىل معارض مختارةف

 
 "(المتاجر" /"المتجر)"  . هنا  أنقر   ف

 

 ستكون مؤهلة )" ةالهواتف الذكي  
   ةالبد ان تكون مدرج ستبدالاإل  ة"( لعملياألجهزة المؤهلةالتر

  هذه القائمة والتر
 أنقر  ،ايضا تحتوي عىل تقدير االسعار  ف 

 . هنا 
 

 ستبدالمؤهلة لعمليه اإل الهواتف ال   
تقترص فقط عىل الهواتف الذكية التر تكون بحالة جيدة وصالحه لالستخدام، بحيث يحددها الموظف المسؤول ف 

.  وحدهالمتاجر   بحسب تقديره الشخص 
 
 

وط العامه بعرض االستبدال  : الشر
 

 إىل أي من المتاجر.  العميليجب إحضار األجهزة القديمة فعليا من قبل  (أ
 

ة أو يجب إبراز موافقة األهل أو أولياء األمر.  (ب  يجب أن يكون العميل قد أتم سن الثامنة عرسر
 
 

 يجب ان يتم مسحها من قبل العميل قبل عملية االستبدال عند تسليم الجهاز القديم. المعلومات الشخصية الموجودة عىل الجهاز القديم إن  (ت
 

 موجودة عليهم ف  الجهاز القديم. وبطاقات الذاكرة وإزالة أي معلومات شخصية  SIMيجب عىل العميل إزالة بطاقة  (ث
 

اء واحدة كما يمكن  (ج اء. يحق للعمالء إستبدال ثالثة أجهزة قديمة كحد أقص بعملية شر  الحصول عىل خصم فوري عىل األجهزة الجديدة عند الرسر
 

  الجهاز القديم.  (ح
كائها المسؤولية عن فقدان أو ضياع أي معلومات أو بيانات مخزنة ف   لن تتحمل سامسونج أو شر

 
 

  ذلك أرقام االتصال المخزنة عىل الجهاز  (خ
 القديم. العميل يجب أن يكون عىل بينة من فقدان جميع المحتويات بما ف 

 
 

ار قد يتكبدها العميل نتيجة للخسارة المذكورة.  (د كائها أية تكاليف أو أض   ال تتحمل سامسونج وشر

 

  المتجر ويتم (ذ
:   سيتم تقييم حالة الجهاز القديم من قبل موظف   تصنيف حالة الجهاز وفقا لما يىل 
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 القديم. الخاص بالهاتف   IMEIو رقم  العميلسيتم جمع معلومات الهوية الخاصة ب (ر

 

  كة سامسونج وط واألحكام  وفقا لتقديرها تحتفظ شر   إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة عىل أي من هذه الرسر
 
ة العرض المطلق بالحق ف   أي وقت قبل فتر

 
ف

 أو خاللها. 
 
 

  ار من أي نوع تم تكبدها فيما يتعلق داد أو استخدام هذا العرض أو عدم ال تتحمل سامسونج المسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة و / أو أض  اء أو استر برسر
 القدرة عىل استخدام هذا العرض. 

 

 هذ العميل قام ذا إ  
 
  هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غتر مباشر ف

 
ا بالمشاركة ف

وط واألحكام يخضع لقوانير     يقع بها المتجر المعتمد لسامسونج وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه الالعرض أو الرسر
من قبل المحاكم ذات دولة التر

  تلك الدولة. 
 
 االختصاص ف

 

 

 



وط واألحكام  الشر
نت- عرض االستبدال  اإلمارات العربية المتحدة   -متجر سامسونج عتر اإلنتر

 (العمالء"، "العميل"للعمالء )"( العرضعرض االستبدال )" يتوفر"   
 
     . اإلمارات العربية المتحدةف

 
 

 األجهزة "/ الجهاز القديم)" أو أجهزتهم اللوحية أوأجهزة قابلة لإلرتداء "( هواتفهم الذكيةاإلستبدال)"ستبدال العمالء فرصة إل  يشمل هذا العرض منح
 مقابل قيمة معينة تدفع من قبل العميل.  "(األجهزة الجديدة"/"الجهاز الجديد)"أي جهاز جديد من سامسونج  "( معالقديمة
 : ما يىل  تنحرص األجهزة الجديدة عىل  .1
 هواتف سامسونج الذكية، أو .2
 أجهزة سامسونج اللوحية، أو .3
 أجهزة سامسونج القبلة لإلرتداء .4

 
 
 

  اء الجهاز الجديد عىل وإكمال نموذج التقييم  www.samsungtradein.ae، ثم قم بزيارة www.samsung.com/aeيجب أن يكون العميل قادرا عىل شر
نت.   عت  اإلنتر

 

    دب  
ة عىل عنوان العميل للتحقق من جودة الجهاز )األجهزة(  إذا كان العميل ف  يك مرتبط بسامسونج بإجراء تقييم عتبة الباب مباشر أو الشارقة، فسيقوم شر

يك.  ة نقدا من قبل الرسر  القديمة. عند الموافقة عىل قيمة الجهاز )األجهزة( القديمة، سيتم دفع العميل مباشر
 
 

  إمارة غتر دب   أو  
  منشأته الخاصة. عند  إذا كان العميل ف 

  ف 
يك مرتبط بسامسونج بجمع الجهاز )األجهزة( القديمة، وإكمال التقييم النهاب  الشارقة، فسيقوم شر

. إذا رفض العميل القيمة المقدمة من قبل ال  
يك، سيالموافقة عىل قيمة الجهاز )األجهزة( القديمة، سيتلفر العميل المبلغ من خالل تحويل مرصف   قومرسر

يك  الجهاز )األجهزة( القديمة إىل عنوان العميل. بإرسال  الرسر
 
 
 
 

وط التالية  : اإلستبدال عىل  تطبق الشر

 نت هذا العرض  يتوفر كاء سامسونج المعتمدة عت  اإلنتر   متاجر شر
 هنا  أنقر . للمزيد من المعلومات المعينة من سامسونجف 

 
 

  ايضا تحتوي عىل تقدير  ةالبد ان تكون مدرج ستبدالاإل  ة( لعملي"الجهاز المؤهل، "" األجهزة المؤهلةالمؤهلة )" األجهزة القديمةإن  
  هذه القائمة والتر

ف 
 .هنا أنقر  ،االسعار 

 

  تكون بحالة جيدة وصالحة لإلستخدام.  األجهزة القديمةتقترص فقط عىل  األجهزة المؤهلةإن  
نت لعرض اإلستبدال  التر كاء سامسونج المعتمدين عت  اإلنتر لرسر

  تحديد األجهزة المؤهلة
  التقدير المطلق ف 

 . الحق ف 
 
 

وط العامة لعرض   : اإلستبدالالشر
 . لبدء عملية االستبدال www.Samsungtradein.aeيجب عىل العميل زيارة موقع  (أ

 
ة أو يجب إبراز موافقة األهل أو أولياء األمر.  (ب  يجب أن يكون العميل قد أتم سن الثامنة عرسر

 
 

 . يجب ان يتم مسحها من قبل العميل قبل عملية االستبدال الجهاز القديمالشخصية الموجودة عىل  بياناتالإن  (ت
 

 . الجهاز القديمموجودة عىل شخصية  بياناتوبطاقات الذاكرة وإزالة أية  SIMيجب عىل العميل إزالة بطاقة  (ث
 

 .عملية االستبدالليمة كحد أقص أجهزة قد( 3)يحق للعمالء إستبدال ثالثة  (ج
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كالن تتحمل سامسونج و  (ح نت لعرض اإلستبدالئها شر    المعتمدين عت  اإلنتر
 
  . الجهاز القديمالمسؤولية عن فقدان أو ضياع أي معلومات أو بيانات مخزنة ف

 
  ذلك أرقام االتصال المخزنة عىل  (خ

 
 . الجهاز القديمالعميل يجب أن يكون عىل بينة من فقدان جميع المحتويات بما ف

 
كا ال تتحمل سامسونج و  (د نت لعرض اإلستبدالئها شر ار قد يتكبدها العميل نتيجة للخسارة المذكورة.  المعتمدين عت  اإلنتر  أية تكاليف أو أض 

 
   www.Samsungtradein.aeسوف يقوم العميل بتقييم الجهاز المؤهل عىل موقع  (ذ

  ، فسوف يتم  .من أجل تقديم التقدير المبدب 
أما التقدير النهاب 

نت لعرض اإلستبدال عند استالم  كة سامسونج عت  اإلنتر يك المعتمد من قبل شر الجهاز ، ومن ثم سيتم تصنيف حالة الجهاز القديمتحديده من قبل الرسر
 : وفقا لما يىل   القديم

 
 يعمل الجهاز القديم: 1المستوى 

 يعمل بالكامل -
 ال تشققات أو تلف -
، أزرار، علبة  -  

طة(SIMال أجزاء مفقودة )الغطاء الخلف   ، األشر
 من جميع األقفال )الجهاز أو قفل الشبكة( خاىل   -

 
 : ال يعمل2المستوى 

 جهاز معيب -
 الشقوق أو التالفة -
، أزرار، علبة  -  

طة(SIMأي أجزاء مفقودة )غطاء خلف   ، األشر
 الشبكة(خاىل  من جميع األقفال )الجهاز أو قفل  -

 
 

يك من قبللجهاز القديم باالخاص  IMEI و رقم  العميلسيتم جمع معلومات الهوية الخاصة ب (ر نت لعرض  الرسر كة سامسونج عت  اإلنتر المعتمد من قبل شر
كة سامسونج المسؤولية عن أي خسارة أو شقة لهذه البيانات اإلستبدال عىل الموقع    ..ال تتحمل شر

يكالجديد مع  هاتفالخاص بال IMEIرقم  عىل العمالء تزويد  (ز نت لعرض اإلستبدال  الرسر كة سامسونج عت  اإلنتر من أجل التحقق من المعتمد من قبل شر
 . والدفع اإلستبدالصحة عملية 

 
 

  كة سامسونج وط واألحكام  وفقا لتقديرها تحتفظ شر   إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة عىل أي من هذه الرسر
  أيالمطلق بالحق ف 

 وقت.  ف 
 
 

 داد أو استخدام هذ اء أو استر ار من أي نوع تم تكبدها فيما يتعلق برسر ا العرض أو عدم ال تتحمل سامسونج المسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة و / أو أض 
 القدرة عىل استخدام هذا العرض. 

 
 

 هذ ذا قام العميلإ  
  هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غتر مباشر ف 

ا العرض بالمشاركة ف 
وط واألحكام يخضع لقوانير  دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختص   اإلمارات أو الرسر

اص ف 
 العربية المتحدة. 
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